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Kraftsamling 2011-2015 är en 
bred insamling av tankar och 
idéer.
Kraftsamling bygger på deltagarnas vilja och 
ambition att göra verklighet av sina idéer.

Norrbottens läns landsting producerar därför 
en serie konferenser och seminarier med fokus 
på tillväxt för att få förslag till hur vi ska få fler 
människor att bo och trivas i Norrbotten. 

Frågeställningen till alla deltagare inför den första av  
konferenserna uttrycktes på följande sätt: 

• Vilka områden behöver du som enskild person eller 
i organisationer, privat, ideell och offentlig sektor 
fokusera på för att få ett attraktivare Norrbotten med 
ökad befolkningsmängd och framtidsanda? 

Svaret från deltagarna blev:

• Jobba intensivare med mångfald, jämställdhet, unga, 
självkänslan och integration.  

Därför är Kraftsamlings fokusområden sedan start, 
integration, jämställdhet, mångfald, stolthet och 
självkänsla samt unga.

Detta häfte du håller i din hand innehåller några av de 
idéer som kommit fram under Kraftsamlings arbete.

Vill du veta mer om Kraftsamling?  
Gå in på www.kraftsamling.net

Välkommen att delta i Kraftsamlings arbete med dina 
tankar, kunskap och perspektiv.

KRAFTSAMLING 2011-2015



KRAFTSAMLING 2011-2015

ANDREAS LIND

Norrbottenskontraktet – för ökad 
jämställdhet i näringslivet
Norrbottens Handelskammare har initierat en grupp  
bestående av högre beslutsfattande män som är intresserade 
av jämställdhetsfrågor och som vill utvecklas inom området.

STATUS:
Tanken är att detta nätverk ska arbeta fram ett kontrakt som 
medlemmarna i nätverket – i egenskap av manliga chefer – ska 
skriva på och jobba efter. I kontraktet tar de personligt ansvar 
för att genomföra en rad jämställdhetsfrämjande aktiviteter i sin 
egen organisation.

Diskussioner förs om hur detta ska spridas och synliggöras i länet.

Idén lever och har väckt intresse, arbetet är fortfarande på  
planeringsstadiet men en del kontakter har tagits.

ANNA LINDBERG

Mångfald, öppenhet, integration 
och jämställdhet som viktiga 
tillväxtfaktorer
Mångfald och integration beskrivs nu som en 
tillväxtfaktor i den Regionala utvecklingsstrategin för 
hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS:en).

STATUS:
Genomfört.

I den regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i  
Norr botten 2020 beskrivs mångfaldens och integrationens  
betydelse för tillväxten. Strategin antogs av det regionala  
partnerskapet i december 2011.
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ANNA TUOMAS

Workshop – Mötesplats 
för unga med idéer
En chans för unga att få verktyg och inspiration att 
förvandla idéer till verklighet. Idéer som kan handla om 
allt från att arrangera aktiviteter till att starta processer 
som kan komma att påverka samhället man lever i. Var 
får man tag på pengar, hur går man från idé till handling, 
hur kan man påverka och få inflytande? Frågorna är 
många och det är bara fantasin som sätter gränserna. En 
workshop som vi hoppas kan vara ett samarrangemang 
med fler aktörer som vill stötta unga och deras idéer. 

STATUS:
Under våren genomförde vi i projektet Ung i Tornedalen två 
workshops i samverkan med två olika organisationer Först och 
främst med Leader Polaris genom arrangemanget Ungagemang 
Norrbotten som gick av stapeln i februari i Gällivare. Detta 
var en del av Landsbygdsnätverkets satsning på unga på 
landsbygden. Syftet med Ungagemang är att skapa en fysisk 
mötesplats där unga ges verktyg och inspiration för att själva 
förvandla idéer till aktiviteter som skapar värde på landsbygden.

Vi samverkade även med riksorganisationen Hela Sverige ska 
leva genom utbildningen Processledarutbildning Landsbygd 2.1 
under helgen 13-14 april i Karungi, Haparanda kommun. 

Syftet med denna utbildning är att förenkla mötet mellan 
generationer för att få till en dialog kring lokal utveckling och 
ungdomars delaktighet på landsbygden.

Under hösten finns planer på att samverka med projektet 
Nytänk – Ungas sätt att göra skillnad, och landstinget kring 
idén om att ha en Ungdomskonferens i Luleå i november 
månad.
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ANNA WAARA

Bredda bilden av muslimer
Den allmänna bilden av muslimer är ofta både 
fördomsfull och späckad med förutfattade meningar. För 
att ändra detta räcker det inte bara med mer kunskap och 
utbildning. Genom att använda kultur kan vi påverka 
människors attityder och värderingar på ett annat sätt.

STATUS:
Planeringen för detta projekt har pågått under våren, 
huvudman är Studieförbundet Sensus och på ”önskelistan” 
finns bland annat en rad olika event kopplat exempelvis till de 
stora, muslimska högtiderna. Det kan handla om workshops, 
teater, poesi, musik och konst. 

Projektet fått finansiering och är nu i fasen att rekrytera 
projektledare och medarbetare. Projektet är också involverad i 
kultur med muslimsk identitet. De kommer också att anordna 
en musikafton som heter ”Arabiska våren för fred och kärlek” 
med den tunisiska artisten Amina Annabi den 20 september 
2013 på Norrbottensteatern.

ANNA TUOMAS

Samla idéer och kraft via Internet
Att titta på möjligheterna att via internet ge vem som 
helst möjlighet att själv presentera idéer, komma med 
synpunkter på idéer eller hitta samarbetspartners till sina 
idéer.

STATUS:
Vi vet att det finns många bra initiativ runt om i länet och i 
landet i övrigt inom områden som service, unga, integration, 
landsbygdsutveckling m.m. Ofta kan det vara något projekt 
som pågår eller som avslutats. Dessa initiativ är goda exempel 
som många fler skulle kunna inspireras av istället för att 
kunskapen kring dessa bara når ett fåtal. 

Under våren har vi sökt efter exempel på webben där man på 
ett enkelt sätt presenterar goda exempel och även ger möjlighet 
för de som själva vill dela med sig av sina idéer. I juni hittade 
vi den nya hemsidan http://www.attraktionskraftsverige.se/. 
Fokus på denna sida är att synliggöra det arbete som fortgår 
runt om i Sverige när det gäller att skapa attraktiva livsmiljöer 
för människor och företag. Rent konkret är det en sida där man 
själv enkelt kan dela med sig av ett gott exempel eller en ny idé 
genom att fylla i ett formulär. Exemplet eller idén publiceras 
sedan på hemsidan sida vid sida med andra exempel och idéer. 

Vi ser att detta kan vara ett bra sätt att lägga upp ett forum för 
att dela med sig av goda idéer och goda exempel som vi hoppas 
att på något sätt kunna använda oss av inom vår organisation 
Hela Sverige ska leva Norrbotten. 
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ANNE MERILÄINEN

Att jobba med verksamheter 
som skapar stolthet 
– En förening i varje by
Projektet ”En förening i varje by” handlade från början 
om att skapa idrottsklubbar i varje by i Norrbotten. Men 
i projekt planen i dag ingår att inspirera föreningarna att 
även göra andra saker eller att samarbeta med varandra 
för att skapa stolthet i byarna – för om inte byarna är 
attraktiva med levande föreningar så flyttar ingen dit. Här 
kan landsbygdsutvecklarna i kommunerna spela stor roll.

STATUS:
Projektet handlar om att hjälpa föreningar på landsbygden att 
över leva och komma i gång med verksamheten. Det skapas inga 
nya föreningar, tanken är istället att inspirera de befintliga.

I början av 2012 beviljades pengar från landstinget till SISU 
Idrottsutbildarna och Norrbottens fotbollförbund – nu med 
inriktning mot integration för att fortsätta arbetet med att  
inspirera föreningarna att göra även andra saker eller att 
samarbeta med varandra för att skapa stolthet i byarna.

Arbetet pågår kontinuerligt genom inspirationsträffar med 
föreningarna, hittills har man varit i kontakt med så gott som 
samtliga fotbollsföreningar i länets 14 kommuner.  Föreningarna  
får veta vilka resurser som finns, exempelvis när det gäller 

utvecklings - och utbildningsfrågor. Hos SISU Idrottsutbildarna 
har de här frågorna nu blivit ordinarie verksamhet.

Man sprider också goda exempel – exempelvis marknaden 
i Överkalix och fotbollsskolan i Junosuando. Arbetet i 
föreningarna sker sakta och de flesta föreningar arrangerar 
midsommarfirande, bilbingo, danser och liknande för att göra 
byn attraktiv.

Det är viktigt att påpeka att det är föreningarna själva som ska 
göra olika saker i byarna, starta aktiviteter eller verksamhet av 
olika slag – SISU Idrottsutbildarna står för inspirationen och 
utbildningen.

Under hösten 2012 breddades arbetet ytterligare genom att 
man inledde ett samarbete med i första hand fotbollsföreningar 
i Finland. Återigen handlar det i första hand om utbildning, 
gemensamma aktiviteter och erfarenhetsutbyte. I många byar 
på den norrbottniska landsbygden finns det inte tillräckligt 
med intresserade ungdomar för att skapa exempelvis ett ”eget” 
fotbollslag, och då söker man sig helt enkelt över gränsen där 
situationen på landsbygden ser ungefär likadan ut.

Trots att ingen ny finansiering tillkommit kommer en busslast 
med representanter från olika fotbollsföreningar i Tornedalen 
att resa till Uleåborg i mars 2013, detta för att träffa finska 
fotbollsföreningar.

Senare under våren/sommaren är det dags för de finska  
föreningarna  att besöka Sverige.

Projektet är avslutat och aktiviteten är genomförd.
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ANNIKA ERIKSSON

Jämställdhetsperspektiv i 
samhällsplaneringen 
Det är viktigt att få med jämställdhetsperspektivet i  
kommunernas samhällsplanering. Framför allt är samhälls- 
planeringen av bostäder och kommunikationer är en 
viktig fråga ur ett jämställdhetsperspektiv.

STATUS:
SKL, Sveriges kommuner och landsting, har bjudit in till ett 
antal seminarier/kurser på temat ”jämställdhet i samhälls- 
planeringen”. Redan tidigare har ett antal av länets kommuner 
fattat beslut om att ansluta sig till CEMR, den europeiska  
deklarationen för jämställdhet, och nu handlar insatserna om 
en ökad dialog med länets kommuner – via Kommunförbundet i 
Norrbotten – och om att därefter få så många kommuner som 
möjligt att delta i ovan nämnda seminarier/kurser.

Denna aktivitet sker i samråd med aktiviteten ”Övergripande 
åtgärder för ett mer jämställt län”.

ANNE MERILÄINEN

Använda sig av idrotten 
och idrottsutövare som 
ambassadörer för Norrbotten
Kan vi utnyttja länets idrottare till att också vara länets 
ambassadörer – inte bara respektive lags eller klubbars 
ambassa dörer? Det är en stor fråga som måste tas på en 
länsövergripande nivå, frågan ska därför föras upp till 
styrelsenivå i Norrbottens idrottsförbund.

STATUS:
Målet är att starta ett elitidrottsråd som bland annat har som 
uppgift att lyfta fram Norrbottens duktiga idrottsutövare så att 
de kan bli bra förebilder och ambassadörer för hela länet.
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BIRGITTA PERSSON

Samla in goda exempel 
på integration
Det pågår flera projekt i länet med syfte att främja 
integration. Genom att inventera och värdera projekten 
kan synergieffekter uppnås och goda exempel spridas.

STATUS:
Den här idén behöver breddas på flera sätt.

Integration är ju ett begrepp som omfattar många olika 
grupperingar som inte enbart och alltid är baserade på etnicitet. 
Fler intresseorganisationer behöver involveras i arbetet, 
exempelvis RFSL och Röda korset, för att man via dem ska 
kunna identifiera fler projekt som handlar om integration.

Den inventering av pågående projekt som genomfördes under 
december 2012 via länsstyrelsen, resulterade i tolv olika 
pågående projekt som alla, om än på lite olika sätt, har som 
mål att främja integration. Här nedan listas projekten och 
projektägarna.

• Mångfald och integration – en tillväxtfaktor för 
Norrbotten 
Projektägare: Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB

• Flexibel SFI 
Projektägare: Lapplands kommunalförbund

• Behovsstyrda yrkesutbildningar för nyanlända 
Projektägare: Sorsele kommun i samverkan med Arjeplogs 
och Arvidsjaurs kommuner

• Att utveckla nätbaserad SFI 
Projektägare: Kalix kommun

• Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända 
Projektägare: Kalix kommun

• Omvårdnadsutbildning för nyanlända 
Projektägare: Kalix kommun

• Våga (Mångfald i arbetsliv och samhälle) 
Projektägare: Luleå kommun

• Enter Q 
Projektägare: Sunderby folkhögskola

• Romsk inkludering 
Projektägare: Luleå kommun

• Träning är vägen, förening är målet 
Projektägare: IFK Luleå

• Framtid Jokkmokk 
Projektägare: Jokkmokks kommun

• Kärleken är fri 
Projektägare: Rädda barnen

Aktiviteten är genomförd.
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BJÖRN EMMOTH

Fler elever och lärare till Kraftsamling
När attitydförändringar diskuteras påpekas betydelsen av 
att börja tidigt, redan i skolan. Få skolmänniskor deltar 
på Kraftsamlingskonferenserna. I Kalix har man arbetat 
med att sprida information om Kraftsamling bland elever, 
lärare och annan skolpersonal i den egna kommunen. 
Tanken är att fler elever och lärare från Kalix ska delta 
i Kraftsamling i februari 2013 för att på plats och ställe 
göra sina röster hörda.

STATUS:
Samtliga rektorer och barn- och utbildningsförvaltningens 
chef har muntligen och via e-post vid flertalet tillfällen 
informerats om Kraftsamling och i sin tur ombetts uppmuntra 
till deltagande från fler elever och pedagoger på högstadie- och 
gymnasieskolorna i kommunen.

Arbetet med att sprida information har även skett på andra 
typer av möten där elever och/eller pedagoger medverkat och 
genom att rent allmänt försöka stimulera och prata inspirerande 
om Kraftsamling.

Arbetet har resulterat i att målet om ”en busslast med skolfolk 
fån Kalix” har nåtts under februarikonferensen.

Denna kampanj är i första hand avsedd att få fler deltagare till 
Kraftsamling i februari 2013 men kan givetvis tas upp – både 
i Kalix och i andra kommuner – till kommande konferenser 
under 2013, 2014 och 2015.

BJÖRN EMMOTH

Alla är vi olika – Mångfaldsvecka
Kalix arbetar med mångfalds- och integrationsfrågor 
52 veckor per år. Men under Vi-veckan arbetar vi mer 
intensivt med mångfaldsrelaterade områden, både riktat 
till offentligheten, men främst till skolorna. Vi jobbar med 
frågan på ett estetiskt sätt, både genom att få del av t ex  
teater och konserter inom temat. Vi jobbar med 
berättande av etablerade svenskar och ensamkommande 
flyktingbarn. Vi har jobbat en del med film, och på många 
olika sätt lyft frågor i skolan. Vi har haft samverkan med 
Röda Korset, FN-föreningen, Tur & Retur och många 
andra aktörer. Veckan är samtidigt en fortbildning för 
pedagoger och allmänhet genom olika föreläsningar. 
Om det kan ordnas en utåtriktad mångfaldsvecka i varje 
kommun i länet blir det ett sätt att lyfta frågan, och 
ett sätt att nå många fler och sätta fokus och kunskap 
inom området. Den senaste mångfaldsveckan i Kalix 
genomfördes under vecka 40 2012.

STATUS:
Alla kommuner är välkomna att kontakta Björn Emmoth för 
mer information om Vi-veckan, och om hur vi jobbat med 
denna vecka. Kanske kan vi göra en Vi-vecka i hela länet i 
framtiden? Ordet ”vi” har många dimensioner: Vi i Sverige, vi  
i Norrbotten, vi i byn, vi alla människor, vi i klassen, osv.

FORTS >



DANIEL ISAKSSON

Ung scen i norr
Norrbottensteatern startar Ung scen i norr för att koppla  
betydelsen av kultur till den regionala utvecklingen. 

STATUS: 

Under våren 2013 genomfördes en förstudie för att undersöka 
teaterns infrastruktur för unga i länet. Förstudien syftade till att 
synliggöra vilka behov som finns för att utveckla barn och ungas 
möjlighet till inflytande och delaktighet inom området. Förstudien 
genomfördes genom kontakt med ledande organisationer, verk- 
samheter, utbildningar och konferenser som på olika sätt arbetar 
med eller lyfter fram barn och ungas situation i sitt arbete med 
scenkonst. Regionalt har samtal förts med Kulturskolor, Amatör- 
teaterföreningar och civilsamhället för att lyssna av de behov och 
önskemål som finns.

Ung Scen Norrs (USN) vision är att bli ett nav för ungdomsteater i 
Norrbotten för att arbeta för samverkan mellan civilsamhälle,  
institution och näringsliv samt att vara en pedagogisk resurs för 
unga och dess ledare i länet genom att utveckla, stödja och inspirera. 

Den demografiska utvecklingen är negativ och unga människor 
väljer att flytta från länet alt. väljer att inte flytta till eller tillbaka 
till Norrbotten. Bilden av Norrbotten behöver breddas, bli mindre 
könsmärkt och mer inkluderande. Kultur har förmågan att över-
brygga olikheter. Deltagande i, och nyttjande av kultur, främjar 
individuell utveckling och därmed även regional utveckling. Kultur 
har visat sig vara en viktig faktor för val av studie- och bostadsort. 
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Oavsett i vilken utsträckning skolfolket deltar på konferenser 
eller ej, så är det viktigt att ha dialog med skolan kring 
kraftsamlingsfrågorna, dvs hitta samarbeten. Ta kontakt. 
Det hjälper inte att tänka att ”nånannan” (t ex skolan) borde 
uppfylla det ena eller det andra. Kraftsamlingsfrågor som 
attityder, de unga, bilden av Norrbotten, mångfald och 
befolkningsutveckling, mm, är i de flesta fall frågor som kan 
förebyggas i skolåren, i många fall är skolan ett bra sätt att nå 
våra ungdomar.

FORTS >
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Konst föder empati, kreativitet och kan bryta de normer i samhäl-
let som bygger rädsla. Inom ramen för projektet ges möjlig- 
heter till minskad främlingsfientlighet, ökad jämställdhet, nya 
verktyg för skolan att använda i undervisningen, fler unga utövare 
och konstnärer, fler fria grupper inom scenkonsten, högre kvalitet 
på föreställningar för barn och unga samt att Norrbotten får en 
professionell barn- och ungdomsteater som kan mäta sig med 
redan befintliga aktörer. 

Projektet har gått vidare in i en finansierings fas för att undersöka 
möjligheterna till ett genomförande med start våren 2015. 
Flera samverkanspartners som b.la studieförbund, LTU, Rädda 
Barnen och andra aktörer i civilsamhället har knutits till projektet. 
USN riktar sig till barn och unga i Norrbotten enligt tesen att 
teatern behöver en motsvarighet till idrottens arbete med ung-
domar. Det handlar om att stärka barn och ungas möjligheter 
till varierad scenkonst, både professionell och via eget skapande. 
Genom USN vill projektet öka ungas inflytande och delaktig-
het i den scenkonst som skapad för att bättre ge röst åt deras 
situation i Norrbotten.

Projektet beviljades medel i landstingets utlysning ”Riktade 
medel för unga, mångfald och integration”.

DAVID SUNDSTRÖM

Vi är väldigt lika – vi lever i ett län 
som rör sig i homogena grupper
Hur kan vi nå mångfald? Kanske genom att bjuda in  
personer till Kraftsamling som är olika oss som redan 
deltar på ett eller annat sätt? De nya krafterna kanske 
innebär att vi kommer mer och mer utanför ”boxen”?  
Vi samlar kraft för att skapa kraft.

STATUS:
Kraftsamlingskonferenserna behöver större mångfald bland del-
tagarna och det krävs ett medvetet arbete med att vidga tanke- 
godset om vilka som i dag deltar i de olika processerna. Till en  
del handlar det om att var och en som är aktiv i dag medvetet  
måste rucka på sina egna trygghetsgränser och bjuda in 
människor i sin närhet till konferenserna – människor som till 
sitt sätt att vara, arbeta, verka, fungera, diskutera eller till och 
med se ut, är olik en själv.

Att vara medelålders, hyfsat framgångsrik, hyfsat aktiv 
i samhällsdebatten, tjäna relativt bra och vara relativt 
väletablerad i största allmänhet är givetvis inte fel – men även 
de som inte skriver in sig under de beskrivningarna behövs i 
Kraftsamlingsarbetet, i alla fall om mångfald verkligen är ett 
mål i sig.

Varje gång du stöter på något eller någon som du uppfattar som 
besvärligt, då ska du inte gå din väg utan tänka – där! Där har 
jag något som ställer mitt sätt att tänka på huvudet, där har jag 
någon som kan bidra till Kraftsamling!
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ELINA JOHANSSON

Håll samman länets ungdomsråd/
forum
 
I dag finns inflytandeforum för unga i några av länets 
kommuner. Dessa skulle behöva en regional plattform att 
mötas på för att utbyta erfarenheter samt stärka länets 
utvecklingskraft.

STATUS:
Landstinget har gjort en kartläggning av vilka inflytandeforum 
för unga som finns i Norrbotten. En form av forum är 
ungdomsråd. Efter en inventering av antalet ungdomsråd 
visar det sig att det i dag finns i 5 av länets 14 kommuner. 
Inventeringen visar även på ett behov av en regional plattform 
som kan stödja samverkan mellan kommuner när det gäller 
ungdomspolitiska frågor. 

En start på detta arbete är att ett antal ungdomsprojekt i 
länet, bland annat projektet Nytänk och Ung i Tornedalen, 
tillsammans med landstinget har initierat ett första regionalt 
forum där ungdomspolitiska frågor ska diskuteras. 

Träffen planeras att genomföras i november 2013.     

HÅKAN STENMARK

Praktikplatser – behovsinventering 
bland medlemmar och med  
samverkan med Grans,  
Arbetsförmedlingen och LRF
Hur ser LRF:s medlemmar på möjligheterna att ta emot 
praktikanter i sin verksamhet? Förslaget går ut på att 
inventera behovet av praktikplatser inom LRF:s område 
på kort och lång sikt och att samtidigt se hur det behovet 
kan matchas med ökad mångfald och integration. Behovs- 
inventering sker bland medlemmar och i samverkan med 
Grans, Arbetsförmedlingen och LRF.

LRF Norrbotten har kontaktat Hushållningssällskapet för att få 
en klarare bild av vilka projektinsatser som genomförts och är 
på gång inom mångfalds- och integrationsområdet riktat till de 
gröna näringarna. Hushållningssällskapet avslutade vid årsskiftet 
2012 ett lyckat tvåårigt integrationsprojekt, ”Grön plattform” 
och har i samverkan med Arbetsförmedlingen och Grans 
Naturbruksgymnasium tagit initiativ till ett fortsättningsprojekt 
med inriktning integration.

STATUS:
Mellan den 14 och 27 augusti 2012 genomförde LRF Norrbotten 
en webbenkätundersökning bland sina medlemmar angående 
praktikplatser som även kan ses som en behovsinventering. 
Resultatsammanställningen har överlämnats till 
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Hushållningssällskapet för eventuell vidare bearbetning och 
nyttjande av underlaget.

Webbundersökningen föregicks av en e-post som skickades till 
de 1.266 (av cirka 4.200) medlemmar som LRF Norrbotten 
har e-postadresser till. I e-posten hänvisades till undersökningen 
på webben tillsammans med en uppmaning till medlemmarna 
att delta.

74 godkända svar kom in, vilket vid en första anblick kan 
upplevas som ett lågt antal. Troligen har dock fler än en 
person per hushåll engagerat sig i frågeställningarna och 
uppskattningsvis har 250 LRF-medlemmar över hela länet 
nåtts.

Utifrån de 74 godkända svaren går det att utläsa flera positiva  
signaler, bland annat att 37 % kan tänka sig att arrendera ut 
mark till potentiella odlare/producenter och att 19 % kan 
erbjuda praktikplats på sin gård eller i sin verksamhet.

Det största kompetensbehovet och kunskapskraven är kopplade 
till skogsbruk, röjning, traktor- eller maskintjänster och kan 
praktikanterna visa intresse och god arbetsvilja är möjligheterna 
goda att få praktikplats.

För att underlätta möjligheterna att ta emot praktikanter 
och på sikt anställa önskas någon form av anställnings- eller 
utbildningsstöd. Nästan hälften av dem som har svarat på 
webbenkäten är i åldern 51-70 år. Tio personer/företagare har 
begärt att få bli kontaktade. 

Resultatet av webbenkäten har presenterats i tidningen Land 
Lantbruk som går ut till 170.000 LRF-medlemmar i hela 
Sverige.

Eftersom Hushållningssällskapet redan har börjat arbetet om 
dessa frågor har resultatet överlämnats till dem som ett led i 
deras fortsatta arbete med integration.

För LRF:s del är därmed uppdraget slutfört för denna gång.

Aktiviteten är genomförd.
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IDA KARKIAINEN

Ungas inflytande – politikerakademin
Det behövs fler unga i politiken. Vägen att nå dit kanske 
kan vara en politikerakademi i Norrbotten. Här ges plats 
åt fem unga från varje parti. Målet för utbildningen är att 
ge bred samhällskunskap och en god inblick i politikens 
roll.

STATUS:
Politikerakademin startade den 27 april 2013 då 71 yngre 
politiker från hela länet samlades. Dessa kommer från samtliga 
politiska partier i landstingsfullmäktige i Norrbotten. 

Före sommaruppehållet hade Politikerakademin två samlingar, 
då universitetslektorer från LTU föreläste om politiska system 
lokalt, nationellt och globalt. Dessutom fick man föreläsningar 
om Norrbottens ekonomiska historia och om medborgardialog 
och sociala medier.

Politikerakademin leds av två processledare vars uppgift är 
att planera träffarna så att lärande, samtal och delaktighet 
genomsyrar arbetet.

Planerna för hösten är att genomföra träffar kring ämnen 
som kommunal styrning och ekonomi, beslutsfattande, 
samhällsekonomi, demokrati, representation och korruption, 
opinionsbildning och politik samt retorik. Akademin fortsätter 
till våren och avslutas i mars 2014 med ett studiebesök i 
maktens korridorer i Stockholm.

IDA KARKIAINEN

Jämställdhetskriterier för regionala  
utvecklingsmedel
Det behövs jämställdhetskriterier för regionala 
utvecklings medel – hur ser fördelningen ut när det gäller 
hur mycket pengar som går till män respektive kvinnor? 
Målet ska vara att få en jämn fördelning av projektmedlen. 
Vad kan göras för att skapa bättre förutsättningar för en 
jämnare fördelning?

STATUS:
En studie om jämställdhet i offentlig finansiering har 
genomförts av forskarna Jeaneth Johansson och Malin 
Malmström vid Luleå tekniska universitet. Landstingets 
beviljade medel (via regionala utvecklingsmedel) granskades 
också och det framkom att det inte finns några signifikanta 
skillnader mellan hur mycket finansiering kvinnor och män 
ansöker om eller beviljas i genomsnitt per enskild ansökan från 
landstinget.

Trots detta finns mycket att förbättra.

Exempelvis mäts jämställdhet genom fördelningen kvinnor/
män som är projektledare. Detta mätverktyg är inte optimalt, 
och behöver utvecklas och kompletteras. Därför har följande 
åtgärder genomförts:

•  En projektansökningsmall har skapats och är i bruk.Mallen 
eller mallens rubriker ska användas av alla som söker 
regionala utvecklingsmedel. Mallen kommer att innehålla 
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rubriker där de som söker projektmedel måste ange 
information om organisationen, hur många tjejer/killar, 
kvinnor/män som projektet riktar sig till, hur många som 
deltar, om projekten riktar sig till en specifik målgrupp osv. 
Det är därmed möjligt att få fram kvantitativa mätvärden i 
form av enkla kryssrutor.

I projektansökan ställs i nuläget krav på att man ska skriva 
hur projektet ska arbeta med jämställdhetsintegrering. Det 
kravet har blivit tydligare genom att det i mallen beskrivs vad 
jämställdhetsintegrering är och innebär. 

•  I projektens återrapportering ska det tydligare krävas att 
projektet rapporterar hur man har arbetat med jämställdhets- 
integrering samt redovisning av könsuppdelad statistik.

Vidare ska arbetet med jämställdhetskriterierna i landstingets 
regionala utvecklingsmedel stämmas av med jämna mellanrum 
med landstingets utvecklingsstrateg för jämställdhet.

En dialog med länsstyrelsen har förts och kommer även 
fortsättningsvis att föras, detta för att nå en samsyn i hur 
jämställdhet i projekt ska bedömas. 

Implementering av den nya projektmallen sker under det första 
kvartalet 2013 och följs därefter upp kontinuerligt.

En tänkbar effekt av arbetet är att såväl projektberedning och 
projektägare som medarbetare är mer medvetna vad gäller 
jämställdhetsintegrering. 

Detta innebär på sikt att resurserna fördelas mer jämställt och 
att detta leder till att jämställdheten i Norrbotten förbättras.

Aktiviteten är genomförd.

IDA KARKIANEN

Riktade medel för unga, mångfald 
och integration
Landstinget har avsatt två miljoner kronor av de regionala 
utvecklingsmedlen till projekt som fokuserar på unga, 
mångfald och integration.

STATUS:
Unga, mångfald och integration är viktiga faktorer om fler ska 
trivas, bo och verka i Norrbotten. Därför har Norrbottens läns 
landsting avsatt två miljoner till projekt med fokus på just detta 
genom en utlysning av anslagen för regionala utvecklingsmedel. 
Syftet är att projekten ska skapa gränsöverskridande möten, öka 
sammanhållningen i länet, minska utanförskapet och främja 
demokrati och samhällsengagemang.

Utlysningen öppnade den 14 februari 2012 och stängde den 
1 juni samma år. Den blev en succé med  50 registrerade 
ansökningar som tillsammans gör anspråk på drygt 18 miljoner 
kronor. De som sökte var exempelvis organisationer, föreningar, 
kommuner, kommunala näringslivs- och utvecklingsbolag.

Efter en tuff beredning av alla projekt, beviljades slutligen nio: 

• Yrkesintroduktion för unga i utanförskap
• Ung Scen Norr
• Allas Idrott
• Basket som integrationsarena
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• Vänklasser för integration och mångfaldsmöten
• Urgent (Ready-set-go)
• Projekt Q
• FRALLA
• Ungas delaktighet i nya Teknikens hus

Projekten ska verka i stor geografisk spridning och är en härlig 
blandning av allt från teater och idrott till yrkesintroduktion 
och entreprenörskap. Många av projektägarna är nya i 
projektvärlden och för att stötta dem i starten av deras 
verksamhet arrangerades en utbildningsdag (11 december) om 
varför landstinget stöttar projekt och hur man arbetar med ett 
projekt.

Utlysningen förbereddes genom att utlysningstexten 
tillsammans med vilka kriterier som ingår definierades. Under 
genomförandet har kommunikationsinsatser genomförts för 
att marknadsföra utlysningen. Efter utlysningens stängning 
bereddes projektansökningarna av tjänstemän på landstingets 
regionala enhet som även tog fram ett förslag till beslut.

Beslut om att bevilja projekten har fattats enligt landstingets 
dele gationsordning.

Fyra av projekten beviljades medel av landstingsstyrelsen den 
27 september 2012, och resterande fem projekt beviljades 
enligt dele gationsordningen.

En presskonferens genomfördes den 10 september 2012 på 
Norrbottensteatern. Där presenterades projekten som fattats 
per delegation.

Den 11 december 2012 hölls en ytterligare presskonferens om 
de fyra projekt landstingsstyrelsen fattat beslut om, i anslutning 
till projekt ens utbildningsdag.

Projekten kommer även fortsättningsvis att följas och 
stöttas av landstingets avdelning för regional utveckling. 
Projektuppföljningen pågår tills projekten är avslutade, 
enligt ordinarie rutiner för landstingets arbete med regionala 
utvecklingsmedel.

Aktiviteten är genomförd.

FURUHEDSSKOLAN KALIX KOMMUN

Yrkesintroduktion för unga i 
utanförskap 

För många ungdomar upplevs vägen till en behörighet för 
ett yrkesprogram väldigt lång. Ett strukturerat arbete behövs 
för att förbättra förutsättningarna på lång sikt. Projektet 
Yrkesintroduktion för unga i utanförskap vill ta fram en 
lärmodell så att möjligheterna till studier och arbete för dessa 
grupper av ungdomar förbättras. Detta bekämpar utanförskap, 
och stärker även samarbetet mellan skola och yrkesliv.
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NORRBOTTENS BASKETBOLLFÖRBUND

Basket som integrationsarena

Idrotten är en viktig arena för unga, mångfald och integration. 
Genom idrotten kan unga få en god demokratisk grund, inte 
minst genom att få delta i styrelsearbete. Idag saknas unga i 
många styrelser och det är svårt att rekrytera unga ledare inom 
idrotten. Projektet Basket som Integrationsarena vill adressera 
detta problem genom att skapa en modell för att engagera fler 
unga i föreningsstyrelser och som aktivitetsledare. Det kommer 
att stärka ungas inflytande i Norrbotten.

NORRBOTTENSTEATERN

Ung Scen Norr
Kulturen har en stor möjlighet att påverka människors attityder 
och välmående, och även den regionala utvecklingen. Genom 
att etablera fler mötesplatser och plattformar för unga, som 
dessutom ska användas till att engagera ännu fler unga i sin 
tur är ett lovvärt koncept. Genom att använda kulturen och 
teatern som plattform kommer detta projekt att ta sig an ett 
värdegrundsarbete som leder till ett ökat ansvarstagande bland 
unga, minskad främlingsfientlighet, och en ökad integration och 
mångfald.

PITEÅ KOMMUNS KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALNING

Fralla
Idag står människor med utländsk bakgrund och 
funktionsnedsättningar utanför många fritidsaktiviteter. Det 
leder till utanförskap och ohälsa. Projektet FRALLA vill skapa 
förutsättningar för alla invånare att ta del av en meningsfull 
och stimulerande fritid. Genom att göra fritidsmöjligheterna 
mer inkluderande för alla människor skapas naturliga 
mötesplatser som främjar integrationen.

ÄLVSBY FOLKHÖGSKOLA

Projekt Q

För att stärka den sociala samvaron samt undvika utanförskap  
är det viktigt med mötesplatser för unga föräldrar. Projekt Q  
vill skapa mötesplatser för unga mammor, oavsett härkomst, där 
samtal om attityder, religion och värdegrund ska genomföras. 
Detta bidrar till en ökad förståelse för varandra, ett starkare 
engagemang och en ökad delaktighet i samhället. Det ger en bra 
grund för framtida generationer.
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NORRBOTTENS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND 

Allas Idrott
Det finns en stor kunskapsbrist i samhället kring hur det är 
att leva med syn- och hörselskador. Projektet Allas Idrott vill 
erbjuda särskild kunskapshöjning i samhället och inom idrotten 
samt visa hur verksamheter enkelt kan anpassas för syn- och 
hörselskadade. Projektet syftar både till att stärka individer och 
stärka samhället, vilket ger ett värdefullt mervärde. Modellen 
som ska skapas och som kan appliceras i fler kommuner, fler 
föreningar och fler skolor bidrar till ett lärande som gynnar hela 
samhället.

TEKNIKENS HUS

Ungas Delaktighet i  
Nya Teknikens Hus

Teknikens hus vill utveckla sin verksamhet genom att göra unga 
mer delaktiga. Projektet har ambitionen att stärka Teknikens 
Hus roll som regional aktör för unga och som arena där unga 
i högre utsträckning än idag deltar, driver utvecklingsprojekt 
och är med och påverkar de lokala samhällena. Detta bidrar till 
ungas utvecklingskraft i Norrbotten stärks

Denna begäran har godtagits och länsstyrelsen har tagit på sig 
att initiera ett sådant arbete.

COOMPANION

Urgent 
(tidigare benämnt Ready-Set-Go)

Teknikens hus vill utveckla sin verksamhet genom att göra unga 
mer delaktiga. Projektet har ambitionen att stärka Teknikens 
Hus roll som regional aktör för unga och som arena där unga 
i högre utsträckning än idag deltar, driver utvecklingsprojekt 
och är med och påverkar de lokala samhällena. Detta bidrar till 
ungas utvecklingskraft i Norrbotten stärks.

LULEÅ GYMNASIESKOLA

Vänklasser för  
integration och mångfaldsmöten

Problematiken med utanförskapet som nyanlända ungdomar 
känner när de kommer till det svenska samhället är tydlig. En 
utmaning är delaktighet i skolans gemenskap. För att underlätta 
för nyanlända ungdomar och öka förståelse för olika perspektiv 
vill projektet Vänklasser för integration och mångfaldsmöten 
skapa nya mötesarenor i gymnasieskolan med elever och 
nyanlända ungdomar genom samtalsmetodik samt olika 
aktiviteter så som rollspel, samtal och gemensamma studieresor 
inom olika ämnesområden. Det skapar goda förutsättningar för 
framtida vänskapliga kontakter och nätverk.
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INGELA LEKFALK

Ökad kunskap om mångfald och 
integration
TUR och RETUR är ett långsiktigt arbete för mångfald 
och jämställdhet, mot främlingsrädsla och om 
utanförskap. Med samhället, folkhälsan, skolan och 
individen i fokus.
 
Det handlar om våra attityder vid köksbordet, på idrottsplanen, 
i klassrummet, på skolgården och ute på stan. Arbetsmetoden 
är enkel. Den går ut på att ge tid och verktyg till unga 
människor att uttrycka sig i dessa frågor.

Främlingsrädda organisationer har under de senaste åren 
ökat sin verksamhet i länet och i Sverige. Vår utgångspunkt 
för val av arbetsmetoder och planerade arbetsinsatser är de 
vardagliga attityderna; de som kan finnas vid köksbordet, på 
idrottsplanen, i klassrummet, på skolgården och ute på stan. 

Vår värdegrund kan sammanfattas så här: ”Det du gör och säger 
gör skillnad”. 

En stor del av arbetet sker i samverkan med länets kommuner 
och skolor och riktar sig till ungdomar på sin fritid, i 
skolmiljö och andra offentliga samlingsplatser. Unga utbildar 
sig i normkritiskt tänkande genom att skapa film-bok-
teaterföreställning-bilder som sedan sprids i syfte att öka 
kunskap om olika människors erfarenhet, levnadssituation och 
kunskap.

Förväntade resultat:

• Nya perspektiv och ökad kunskap i mångfaldsfrågor och 
normkritiskt tänkande

• Möjliggöra för unga att ge perspektiv för andra att dela sin 
historia 

• Lyfta respektive kommuns unga och för att få en stark 
lokal förankring med omvärldsperspektiv.

• Skapa stolthet och stärka identitet.

• Arbeta med kultur som uttryck i en omvärldsspaning

• Verka för åldersintegration, erfarna vuxna ger 
spetskompetens och unga vuxna skapar identifikation hos 
deltagarna.

• Utbilda unga ambassadörer för Tur och Returs 
värdegrunder – Det du gör och säger gör skillnad.

STATUS:
Kultur och musikkollo. Under sommaren håller Tur och Retur 
ett kultur- och musikkollo med unga från hela länet. Lägret 
fokuserar på bemötande, attityder och identitet, där musiken 
är verktyget. Unga utbildas i mångfaldsfrågor och blir sedan 
förebilder och medverkar i arbetet med identitet och attityder 
runt om i länet. Då Tur och Retur använder de kreativa 
verktygen som metod för att arbeta med attityder lägger vi stor 
vikt på att de som arbetar med Tur och Retur har en levande 
kunskap i värdegrundsfrågor. 

FORTS >
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INGRID STRIDFELDT

Praktikbank – hur kan den  
offentliga sektorn arbeta för att  
ta in fler praktikanter
Unga och utrikesfödda måste komma in på arbetsmarknaden. 
Hur kan den offentliga sektorn bli ett föredöme och arbeta 
för att ta in fler praktikanter från dessa grupper?

STATUS:
Samtal om praktikplatser för unga och utrikesfödda har 
förts på personalchefsnivå mellan landstinget och LKAB. Ett 
resultat av det mötet är att man bestämde sig för att bjuda in 
personalchefer från några av inlandskommunerna till fortsätta 
samtal i frågan.

Vart detta kan leda är svårt att se i nuläget.

Parallellt, internt inom landstinget, finns ett projekt inom 
Administrativ service där man via bland annat praktik ska testa 
nya rekry teringsvägar. Syftet är att nå fler målgrupper och att 
öka mångfalden i personalsammansättningen.

En förstudie har genomförts om hur och vad som krävs för att  
divisionen ska kunna bli öppnare för människor oberoende 
bakgrund. Inom ramen för denna förstudie har en arbetsmodell 
för att skapa en ny rekryteringsväg för divisionen tagits fram i 
samarbete med chefer och kontaktpersoner inom landstinget, 
fackliga organisationer, kommuner, Svenska kyrkan, Samhall 
och Arbetsförmedlingen. 

Tillsammans är vi olika. Tur och retur turnerar även med 
en ensemble bestående av professionella musiker, föreläsare 
och unga från världens alla hörn med ”Tillsammans är vi 
olika”. Föreställningen visas under dagtid för skolor och på 
kvällstid för kommunens alla invånare.  För att lyfta respektive 
kommuns unga och för att få en stark lokal förankring med 
omvärldsperspektiv deltar även unga kreatörer från orten. Det 
skapar stolthet och stärker identiteten. 

En enkel biljett. Under hösten kommer Tur och retur att 
turnéra i länet med föreställningen ”En enkel biljett”. En resa 
genom flera tider där främlingsrädslan fått ett starkt grepp om 
människan. Vilket ansvar har vi att forma vårt eget samhälle 
och framtid?

Våren 2013 kommer resultatet av ungas arbete i länet med ”En 
enkel biljett” att presenteras med hjälp av filmen, texten och 
bilden.

Tur och retur genomför även workshops runt om i hela länet 
inom foto, film och text utifrån alla människors lika värde. 
Över 300 bilder, drygt 60 filmer och en bok har producerats 
av och med unga i länet. Över tolvtusen unga i Norrbotten 
har i dag deltagit i en eller flera aktiviteter som Tur och retur 
anordnar. 

Det vi gör och säger gör skillnad!

www.turochretur.org

FORTS >
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JAN-OLOV MADELEINE ÅGREN

Utbilda i normkritiskt tänkande
 
Aktiviteten/idén handlar om att ta kontakt med olika 
aktörer som kan arbeta med dessa frågor. Det finns ett 
Mänskliga rättigheter-nätverk i länet som kan fungera 
som samlingspunkt.

STATUS:
Genom att utbilda i normkritiskt tänkande, dvs rikta fokus 
mot dem som bär upp begränsande normer istället för mot 
dem som bryter mot dem. kan vi förändra de traditionella 
föreställningarna om vem som får ta plats i t ex det offentliga 
samtalet eller maktens korridorer, vid fikabordet och i 
styrelsen för den lokala föreningen eller det privata företaget. 
I det löst sammansatta, relativt nya, Norrbottens Mänskliga 
rättigheter-nätverk ingår bl a Rättighetscentrum Norrbotten, 
Rädda Barnen, FN-föreningen, HSO, RFSL, landstinget och 
länsstyrelsen och en ambition är att detta nätverk ska kunna 
fungera som samlingspunkt för aktörer som utbildar på detta 
sätt. Alternativt kan Rättighetscentrum Norrbotten som själv 
bedriver sådana utbildningar fungera som samlingspunkt för 
ett separat sådant nätverk. Ju fler vi är som samverkar desto 
bredare når vi ut till arbetsplatser, föreningar, skolor av alla 
slag. Detta är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod och 
uthållighet, envishet och målmedvetenhet och många enskilda 
och organisationer som drar åt samma håll.

Ledningsgruppen har godkänt förslaget till arbetsmodell och ett  
pilotprojekt inom Administrativ service och Länsservice startar 
under våren/sommaren 2013. Projektledare är Lisa Välitalo och 
i projektgruppen ingår även Stefan Perdahl och Karin Millgård 
som båda är verksamhetschefer vid divisionens verksamheter i 
Boden.

Dessutom pågår en utredning om ytterligare ett pilotprojekt, då 
på någon av sjukhusorterna i Malmfälten.

Pilotprojektet har två mål; att skapa förutsättningar genom 
ökad kunskap samt att vidga sökvägen in till division Service. 
Samtliga medarbetare, oavsett anställningsform (praktik, visstid 
eller tills vidare), ska ha ett meningsfullt arbete, och projektet i 
sig ska alltså inte skapa ny sysselsättning.

Dessa båda mål har man tänkt nå bland annat genom att ta 
fram ett paket om värderingar ur ett mångfaldsperspektiv 
som divisionen ska jobba med. På så sätt ökar kunskapen hos 
samtliga medarbetare och information och utbildning sker 
löpande under hela projekttiden.

Dessutom ska man starta samverkan och samarbeten med 
offent liga eller andra aktörer som är aktiva på mångfaldsområdet 
och tillsammans med dem på respektive ort hitta de personer 
ur de prioriterade grupperna som annars inte skulle söka sig till 
divisionen.

Varje nyanställning inom ramen för projektet startar med 
en praktikperiod, i de fall praktiken faller väl ut kan 
sommarvikariat bli aktuella.
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KOMMUN BESKRIVNING KONTAKTPERSON

Arjeplog UPP – Ungdomsprojektpengar, 42.000 kronor/år för ungdomar som vill 
påverka sin fritidpåverka sin fritid 

Christina Sundqvist

Arvidsjaur UPP – en påse pengar, 35.000 kronor som ska användas av ungdomar,  
för ungdomar

Kristina Grubbström

Boden Snabba Cash! Max 10.000 kronor för ungdomar som vill göra aktiviteter 
och arrangemang

Göran Ahlström

Gällivare UPP – Ungdom Projekt Pengar, en pott pengar för unga mellan  
13 och 26. Gäller aktiviteter för andra ungdomar i kommunen.

Karin Lyngmark

Haparanda Drogförebyggande pengar i Ungdomens hus Nina Harila
Jokkmokk Pung – Pengar för unga. 50.000 kronor/år riktat till unga mellan  

13 och 20 år.
Ann Enberg

Kalix Fria pengar Christina Hannu
Kiruna Ung idé – ska ge unga mellan 13 och 20 år möjligheter att få stöd  

för idéer på ett snabbt och enkelt sätt.
Anneli Tavola

Luleå PeKA – 300.000 kronor till kreativa arrangemang för unga mellan  
13 och 18 år 

Anette Berglund

Pajala Finns inga särskilda pengar avsatta Hans Ylipää
Piteå PÅPP, en påse pengar – 640.000 för kultursatsningar som ungdomar 

genomför för ungdomar
Elisabeth Forsell

Älvsbyn PUMA – Projekt ungdom med ambitioner. Ungdomar mellan 13 och 20 
år som vill genomföra någon form av arrangemang kan söka pengar.

Kjell Tegnelund

Överkalix Finns inga särskilda pengar avsatta Jonas Karlsson
Övertorneå Finns inga särskilda pengar avsatta Henry Barsk

FORTS >
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JOHAN SJÖKVIST

Ungdomsfond
Undersöka om det går att skapa en ungdomsfond med  
kapital för nya företag.

STATUS:
Utvecklandet av en eventuell ungdomsfond pågår i olika steg.

Som ett första steg har Norrbottens handelskammare i samverkan 
med landstinget genomfört två dialogmöten – det första med 
representanter från olika branscher, främst inom kreativa näringar. 
Syftet var att lösningsorienterat inventera hur man ser på de 
olika finansieringskällor och finansieringsmöjligheter som finns 
i dag och hur de hanterar olika branscher. Dessutom syftade 
detta första dialogmöte till att ta in erfarenheter från företagen 
själva.

Det andra dialogmötet hölls tillsammans med banker och andra 
finansiärer för att redovisa utfallet av den första träffen samt att 
samtala om hur man kan gå vidare.

Norrbottens handelskammare sammanställer synpunkterna och 
kommer med ett förslag på hur man ska gå vidare.

Nu pågår ett arbete med att se om en sorts investeringsforum 
för företag, främst inom kreativa näringar, kan skapas.

Bildandet av en speciell ungdomsfond kommer att diskuteras 
vidare i detta sammanhang.

JEANETTE NILSSON

Regional samordning av ”snabba” 
medel till unga
För att möjliggöra att unga kan förverkliga sina idéer finns 
i många kommuner en påse pengar som ska vara enkla att 
söka från om man exempelvis vill arrangera en konsert 
eller annan aktivitet som riktar sig till unga. 

Den inventering av hur det ser ut i länets kommuner som 
genomförts visar att sådana ”penga-påsar” finns i 11 av länets 
14 kommuner – det är bara i Pajala, Överkalix och Övertorneå 
som man inte avsatt ”snabba medel” till unga på det här sättet.

Aktiviteten är genomförd.
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JOHAN SJÖKVIST

Offentligt ägda bolag ska  
vara föregångare med jämställda 
styrelser
Om det ska bli bättre jämställdhet i länets alla 
bolagsstyrelser bör de offentliga gå före genom att visa 
på goda exempel i kommun- och landstingsgemensamma 
bolag. Men landstinget kan också utmana kommunerna 
för att de ska jobba för jämställda bolagsstyrelser.

STATUS:
Det finns en idé om att utmana kommunerna i att ha mer 
jämställda styrelser, en idé som dock inte kan verkställas förrän 
inför valet 2014, då ledamöterna i de kommunalt ägda bolagen 
utses efter valet.

I de bolag där landstinget är delägare eller äger helt, är 
fördelningen mellan kvinnor och män i bolagsstyrelserna 43 
procent kvinnor och 57 procent män. Under landstingets årliga 
utbildning för alla bolagsstyrelser och verkställande direktörer 
kommer temat under 2013 vara jämställdhetsintegrering.

ANTAL
KVINNOR

ANTAL
MÄN

Almi Företagspartner Nord AB 5 4
Filmpool Nord AB 2 3
IT Norrbotten AB 3 2
Norrbottens Energikontor AB 4 4
BD Pop AB 2 3
Norrbotniabanan AB 0 5
Garnisfastigheter AB 1 4
Matlaget i Gällivare AB 6 1
North Sweden Datacenter Location AB 1 5
Investeringar i Norrbotten AB 2 3
Summa antal: 26 34

Procent: 43% 57%
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Idén som sådan – en erfarenhetsbank med mentorer – har stor 
potential och kan i slutändan bli mycket större och involvera 
mentorer och förebilder för alla länets invånare. Allt från 
”erfarenhet av att starta företag” och ”hur kommer man igång 
i Norrbotten som nyinflyttad” till ”hur slipar jag toppformen 
inför ett maraton” och ”hur når jag ut med min musik” skulle 
kunna rymmas där.

JONNY FALK

Bygga upp en erfarenhetsbank med 
mentorer
För att underlätta för unga att kunna vara mentorer till  
varandra och till äldre ska det skapas en bank med  
personer som kan vara bollplank åt gymnasieungdomar 
som startar företag. Mentorerna ska, förutom en vanlig 
meritlista på vad de gjort, också kunna lägga in andra  
kvalifikationer: Jag är duktig på näringsliv, jag är en 
positiv människa, jag kan företagsbiten etc. Målet är tio 
mentorer i varje kommun.

STATUS:
Formen för en rådgivarbank är framtagen. De mentorer som 
finns med har fått information om vad UF-företagande handlar 
om, de har fått information om vad det innebär att vara 
rådgivare och de har själva aktivt registrerat sig som rådgivare.

För närvarande finns rådgivare i Boden, Jokkmokk, Kalix,  
Kiruna, Luleå, Pajala, Älvsbyn och Övertorneå – totalt 37 råd-
givare/mentorer.

Rådgivarbanken fylls stadigt på i takt med att arbetet ute i 
kommunerna fortsätter, bland annat i form av planerade besök 
på så kallade företagsfrukostar.

Målet är att det i slutet av 2013 ska finnas minst tio rådgivare i 
varje kommun.
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JONNY FALK

Ungdomskrav vid offentliga  
upphandlingar
Kan den offentliga sektorn påverka företagen att anställa  
unga? Är det möjligt att införa ”skall-krav” avseende att 
före tagen ska ha ett visst antal anställda unga, vid all  
offentlig upphandling?

STATUS:
Idén har muntligen presenterats för och diskuterats med 
Norrbottens Handelskammare som ansvarar för och håller i 
Norrbottens upphandlingsråd. Offentliga upphandlingar är 
oerhört komplexa och regleras av strikta regelverk, dessutom visar 
det sig att idén i sig bryter mot den av diskrimineringslagens 
diskrimineringsgrunder som handlar om ålder. 

För att skapa större förståelse och medvetenhet hos nya företagare 
kring offentlig upphandling, föreslås istället riktade utbildningar i 
ämnet. ”Mottagare” skulle exempelvis Entreprenörscentrum och 
deras medlemsföretag kunna vara. På så sätt blir det lättare för 
nya företag ”som ju ofta drivs av yngre” att lämna anbud på rätt 
sätt. På så sätt ges nystartade företag en större möjlighet att agera 
på samma villkor som mer etablerade, och får därmed möjlighet 
att bli livs kraftiga och i förlängningen utöka verksamheten och 
anställa fler. Idén innebär stora möjligheter framöver, framförallt 
när det gäller att synliggöra värdet av yngre arbetskraft i ett 
företag/organisation.

LENA GOLDKUHL

Fler studenter till Kraftsamling
Fler unga och studenter behövs till Kraftsamling. Ett  
40-tal studenter bjuds in från Luleå tekniska universitet 
för att delta.

STATUS:
Inbjudan till Kraftsamling i februari 2013 skickades till 
samtliga programstudenter vid Institutionen för 
samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska 
universitet. Inbjudan gick ut via Teknologkårens Geo-sektion 
som organiserar dessa studenter.

Till konferensen i Kiruna har ett stort antal gymnasieelever 
bjudits in.



LINDA FROHM

Företag och mentorer i skolan
Syftet är inte primärt att locka till förståelse för företagande  
utan att öka insikten hos eleverna om att kunskap ger  
arbete. Företagare kommer in i skolans värld som 
potentiella arbetsgivare och förklarar vikten av utbildning, 
att komma i tid, social kompetens och att motivera till 
ökat antal godkända betyg, högre meritvärde och högre 
närvaro. Målet är att få till ett fadderföretag till varje klass, 
med början i Kalix.

Intresset är stort och arbetet är igång i nästan alla 
högstadieklasser i den kommunala Man hemsskolan i Kalix. 

STATUS:
För att sprida detta till övriga kommuner i Norrbotten krävs 
en person/funktion som lämpligen anställs av någon av de 
länsövergripande, offentliga organisationerna – länsstyrelsen, 
landstinget, kommunförbundet Norrbotten, Företagarna 
Norrbotten etc.

I personens/funktionens uppgifter bör ingå att besöka skolor 
och företag för att etablera idén, koppla samman företag med 
skolor och skolor med företag och sprida goda exempel runt 
om i kommunerna.

Det finns personer som sagt sig mycket intresserade av idén och 
som kan bidra på olika sätt – Majvor  Müller, styrelseordförande 
för Entreprenörsgymnasiet i Luleå, är exempelvis intresserad av 
frågan och är gärna ett stöd och Birgitta Persson, kommunalråd 

KRAFTSAMLING 2011-2015

FORTS >

LENA GOLDKUHL

Styrelseakademi för unga
Tillväxtnämnden i Bodens kommun planerar att ungdomar 
ska erbjudas utbildning i styrelse- och projektarbete. 
Erfarenheter och metod presenteras för spridning.

STATUS:
I verksamhetsplanen för Tillväxtnämnden som fastslogs i början 
av december 2012 fick Tillväxtförvaltningen i uppdrag att 
undersöka förutsättningarna för att genomföra en styrelse- och 
projektarbetsutbildning för unga. 

Tanken är att utbildningen ska komma igång under hösten 
2013.



i Överkalix, kan som ledamot i Kommunförbundets barn- och 
utbildningsberedning ta upp frågan och arbeta för att öppna 
dörrarna till skolvärlden.
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MAJA MELLA

Våga sticka ut - Vägvisaren
Att jobba med länets attraktivitet är ett långsiktigt 
attitydförändringsarbete. Inte minst när det gäller 
mångfaldsfrågor där mycket av arbetet måste ske genom 
att ämnet kommer in i olika styrdokument. Men för att 
skapa uppmärksamhet och få upp mångfaldsfrågan på 
agendan föreslås att ett nytt pris inrättas.

STATUS:
Idén om vägvisare har uppstått tidigare och nu bör kriterierna 
ses över då syftet är att permanenta priset som delades ut vid 
Kraftsamling 12 februari 2013. En effekt av att utse Vägvisare 
kan vara att individer/organisationer som arbetar med öppenhet 
och inkludering blir norm – och inte som i dag, undantag. 
Kriterierna för en vägvisare är dessa:

• Är normkritisk

• Är engagerad i länets utveckling

• Vågar ta tag i obekväma attityder och säger ifrån, står för 
sin åsikt även när den blir obekväm

Frågan om kriterier och att permanenta priset ska diskuteras i 
Tillväxtrådet under 2013-2014.



NINA BERGGÅRD

Lyfta fram hur roligt det är med 
politiskt engagemang och samtidigt 
få möjlighet att ta ansvar för  
utvecklingen
Självbilden och stoltheten över att bo och verka i 
Norrbotten kräver också ett politiskt engagemang och 
att fler unga norrbottningar engagerar sig politiskt. 
Redan aktiva politiker bör ta ansvar för att visa på att 
engagemang i sitt liv och sitt sammanhang är viktigt, 
spännande och givande. De bör visa att det är roligt med 
politiskt engagemang och att ta ansvar för utvecklingen i 
samhället.

STATUS:
Att få fler unga att engagera sig i politiken handlar i grunden 
om att säkerställa den framtida demokratiska processen. Unga 
vuxna behövs helt enkelt för att säkerställa att politiken lever 
upp till de krav och förväntningar som medborgarna har – och 
för att fånga upp unga människors engagemang och vilja att 
förändra.

Ur dessa tankar väcktes idén om en sorts politikerskola för 
yngre, politiskt intresserade kvinnor och män. Dock har det 
visat sig svårt att få engagerade unga vuxna att ta steget att även 
engagera sig partipolitiskt. Bland dem som ändå uttryckt en 
vilja och en önskan att arbeta politiskt med frågor man brinner 
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MATS BRÄNNSTRÖM

Hur ser jämställdheten ut 
i Norrbotten?
Det finns ett behov av en länsgemensam strategi för 
jämställdhet. 

Vid flera rundabordssamtal har deltagarna efterfrågat kunskap 
om hur det egentligen ser ut i länet avseende jämställdheten. 
I dag pågår flera olika aktiviteter i Norrbotten inom området, 
aktiviteter som kan utgöra ett bra kunskapsunderlag. 
Exempelvis arbetar Jämställdhetsdelegationen med att ta fram 
en gemensam analys för Norrbotten och Västerbotten (Jämlys) 
och länsstyrelsen har på uppdrag av näringsdepartementet tagit 
fram en handlingsplan för en jämställd regional tillväxt.

Eftersom det är länsstyrelsen som är den regionala aktör som 
samordnar den nationella jämställdhetspolitiken på regional 
nivå är det viktigt att den kommer med i Kraftsamling - detta 
för att det ska vara möjligt att ta fram en länsgemensam 
strategi.

STATUS:
Aktiviteten sker i samråd med ”Kartlägga läget i Norrbotten 
för kämnställdhet – regionala åtgärdsplaner” samt aktiviteten 
”Övergripande åtgärder för ett mer jämställt län”.

FORTS >



för, finns andra invändningar. En del säger sig vara rädda för 
att det är för svårt, att de inte har kunskaper nog – att de inte 
räcker till helt enkelt. Många unga vuxna säger sig föredra att 
engagera sig i enskilda sakfrågor eller aktioner av olika slag.

Detta initiativ kommer att samköras med politikerakademin.

Aktiviteten är genomförd.
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PIA RAMIREZ MÅÅRD

Kartlägga läget i Norrbotten  
för jämställdhet – regionala  
åtgärdsplaner
Det behövs ökad samverkan för att få större kraft i 
jämställdhetsarbetet. Idag finns ingen samlad bild av 
jämställdhetsarbetet i länet då det är många olika aktörer 
med sina egna lokala och regionala jämställdhetsplaner. 
Därför föreslås att det görs en kartläggning av läget 
för jämställdhet i Norrbotten – med målet att få 
till en regional handlingsplan för att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i planerandet och genomförandet 
av allt tillväxtarbete för en jämn fördelning av makt och 
resurser.

STATUS:
Det pågår en hel del arbete i länet för att nå en gemensam 
jämställdhetsstrategi. Winnet Norrbotten arrangerat träffar för 
ledande kvinnliga politiker i länet, tjänstemän och sakkunnig i 
jämställdhet på Länsstyrelsen där olika frågor kring jämställdhet 
har diskuterats samt på vilket sätt frågan kan lyftas inom 
politiken och i länet för att  försöka kraftsamla till ett konkret 
regionalt sammanhållet och strategiskt jämställdhetsarbete.

Kommunförbundet i Norrbotten har antagit en motion att 
samtliga kommuner ska CEMR – certifiera sig, ett verktyg för 
att integrera jämställdhetsperspektiv i politik och verksamhet. 

FORTS >
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Arbetet med att implementera deklarationen pågår i en del 
kommuner och i andra påbörjas arbetet ht 2013 - vt 2014.

Det är viktigt att synliggöra kvinnors villkor i det regionala 
tillväxtarbetet. Winnet Norrbotten har tillsammans med Luleå 
tekniska universitet tagit fram två rapporter:

• ”Företagande i Norrbotten och Tillgång till offentlig 
finansiering – är genus en faktor” som belyser frågan 
angående det företagsstöd som Länsstyrelsen, ALMI 
samt Landstinget beviljat. Den undersökning som har 
genomförts konstaterade att fördelningen av företagsstöd 
gynnade de manliga företagarna.

• ”Strategier och brandväggar i karriärsavancemang – 
dimensioner av kvinnors chefskarriärer i Norrbotten” som 
belyser karriärmönster och strukturer kopplat till genus för 
kvinnor i chefspositioner i Norrbotten

Handlingsplanen för regional jämställd tillväxt i Norrbotten 
är framtagen och den ska systematiskt följas upp och utvecklas 
för att vara ett levande dokument. Den samt övriga aktiviteter 
är en del i arbetet med en gemensam jämställdhetsstrategi 
i länet som Länsstyrelsen ansvarar för och ska arbetas fram 
tillsammans med länets aktörer.

PÄR SOINI

Branschråd för musikbranschen 
med representation av unga
BD Pop ska initiera starten av ett branschråd för 
musikbranschen med representation av unga.

STATUS:
Hittills har två träffar genomförts med deltagare från 
musikbranschen i länet, det första för att initiera starten av 
ett branschråd. Representanter för festivaler, institutioner, 
frilansmusiker med flera samtalade under en halv dag om 
musikbranschen i länet och dess utveckling.

På träffarna har deltagarna i första hand diskuterat 
branschrådets roll och vilka behov som verkligen finns.

Idén har alltså börjat ta form och en av effekterna av arbetet 
så här långt är att kommunikationen – framför allt mellan de 
befintliga institutionerna och det fria musiklivet – har ökat.
Ett utökat samarbete mellan de som finns i branschen ger i 
framtiden fler aktiviteter, arbetstillfällen och ett både större och 
bredare musikutbud.

Norrbottensmusiken har inom ramen för denna idé fått pengar 
av Statens musikverk till en förstudie av ett projekt med fokus 
på ett jämställt musikliv i Norrbotten. Förstudien 
återrapporterades första kvartalet 2013. Ytterligare medel 
ansöktes för kunskapshöjande seminarier under 2013 och 
beviljades av Statens Musikverk.



TANYA JENDERSEN

Övergripande åtgärder för ett mer  
jämställt län
För att nå längre i jämställdhetsfrågan måste 
vissa beslut tas i de högsta ledningarna för olika 
organisationer. Ett sätt är att jobba med CEMR – den 
europeiska deklarationen för jämställdhet – utifrån 
ett ledningsperspektiv. En uppgift blir att tillsammans 
med kommunförbundet få alla kommuner att ansluta sig 
till CEMR, vilket Norrbottens läns landsting och vissa 
kommuner redan gjort.

STATUS:
Kommunförbundet och landstinget har redan tidigare startat 
en samverkan för att stödja och uppmuntra de kommuner som 
inte redan skrivit under CEMR – den europeiska deklarationen 
för jämställdhet. Samtliga kommuner har beslutat sig för att 
underteckna deklarationen och under 2013 inleds arbetet med 
att starta processen med att vidta nödvändiga åtgärder.

Checklistor för att säkerställa jämställda events och arrangemang, 
som exempelvis chefsdagar och konferenser, är framtagna och 
jämställda avtal och upphandlingsprocesser är områden där 
arbetet med jämställdhets- och jämlikhetsintegrering inletts.

Arbetet sker i samverkan mellan sakkunniga och beslutsfattare, 
tvärsektoriellt och länsövergripande.

De framtida effekterna är till exempel jämställdhetskompetenta 
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medarbetare och chefer samt jämställdhetskrävande medborgare. 
En annan effekt blir att nyckelpersoner i länet har explicita 
kunskaper och metoder för att genomföra kvalitetssäkrade 
verksamheter med genusanalys. Ytterligare en effekt blir att 
länets aktörer följer upp sina verksamheter med könsuppdelad 
data/fakta och att de därefter kan besluta om eventuella 
ändringar och prioriteringar med stöd av en jämställdhetssäkrad 
grund.

Kommunförbundet och landstinget fortsätter samverkan för att 
stödja och uppmuntra de kommuner som påbörjat arbetet med 
att föra in jämställdhetsperspektivet i sin verksamheter. Hittills 
har 13/14 kommuner kommit igång, och 151 politiker och 
chefer har genomgått eller kommer genomgå utbildningar. 

Länsstyrelsen kommer under hösten 2013 ta fram en tvåårig 
länsstrategi för jämställdhet i samverkan med länets aktörer. 



TORSTEN FORS

Revidering av den regionala 
överenskommelsen om samverkan 
för nyanlända invandrares  
etablering i Norrbotten
Önskemålet är att ambitionsnivån höjs och att parternas 
åtaganden blir tydligare och mer handfast om vad länet 
tillsammans ska göra för att nå målen.

Den regionala överenskommelsen som gäller samverkan för 
nyanlända invandrares etablering ska revideras. Önskemålen 
om att överenskommelsen ska vara mer handfast och tydlig är 
många och samstämmiga.

STATUS:
Samtal med landshövding och berörda avdelnings- och 
enhetschefer vid länsstyrelsen har genomförts och även 
det regionala nätverket för integration har diskuterat 
överenskommelsen och den kommande revideringen.

Det regionala nätverket är helt på det klara med att det behövs 
en ”nytändning” för att föra integrationsarbetet framåt. 
Landshövdingen har gett ett uppdrag till tjänstemän på 
länsstyrelsen som är kopplat till mångfald och där integration 
är en del. Syftet är att bidra till måluppfyllelsen i den regionala 
utvecklingsstrategin, RUS.
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TOMAS LEJON

Knappen ”Våld i nära relationer” 
Sprida kännedom om knappen ”Våld i nära relationer” så 
att fler organisationer lägger upp den på sin webbplats.  
På webbplatsen har information om det stöd och den 
hjälp som finns i Norrbotten samlats för att underlätta för 
den som vill hitta en väg ur våld i nära relation. Det finns 
också kunskap för att stimulera till samverkan och vägleda 
yrkesverksamma inom området.

STATUS:
Initiativtagaren Swedbank har beslutat sig för att i dagsläget inte 
lägga upp ”knappen” på sin hemsida. Tomas Lejon fortsätter 
dock att bevaka frågan och driva den i banken framöver.

FORTS >



”Mångfald handlar om att människor med ursprung i olika etniska 
och kulturella miljöer berikar det omgivande samhället – inte 
minst om deras erfarenheter och förmågor bejakas, snarare än 
marginaliseras. Norrbotten ska ta vara på möjligheterna som en 
växande mångfald erbjuder”, står det exempelvis i RUS.

Ett framtida scenario kan vara att det regionala samarbetet för 
integration kan ingå i redan befintliga strukturer i regionen, 
exempelvis partnerskap eller liknande.

Migrationsverket har uppemot 3.000 platser i Norrbotten. 
Dessutom har länet, via länsstyrelsen, ett ansvar att ta emot 
flyktingar som fått uppehållstillstånd. 2012 fanns det 435  
platser, 2013 kommer behovet att vara cirka 1.100 platser.

Arbetet inför revidering av överenskommelsen och tillsättande av 
den nya regionala gruppen ska vara genomförd innan årsskiftet
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ÅSA SNÄLLFOT

En ny bild av Norrbotten – ta
fram ett material som beskriver
Norrbotten ur ett tillväxtperspektiv
En ny bild av Norrbotten – jobb och god livsmiljö. Många 
olika organisationer tar fram egna material. I samband 
med tillväxtrådets möte i Storforsen våren 2012 efterlyses 
ett gemensamt material som beskriver Norrbotten ur 
ett tillväxtperspektiv – hur det är att leva och arbeta i 
Norrbotten.

STATUS:
Webbplatsen www.norrbotten.se skapades för att vara 
ett skyltfönster för Norrbotten och en virtuell länsportal. 
Landstinget har under våren 2013 övertagit ägandet av 
webbplatsen från länsstyrelsen. Ambitionen är att utveckla 
webbplatsen med nya funktioner och verktyg. Tanken är att 
övriga länets aktörer kommer att nyttja och förse webbplatsen 
med nyheter och innehåll fortlöpande. Landstinget ser också 
värdet av en gemensam kommunikationsstrategi för att stärka 
Norrbottens varumärke. 

Det finns också behov av studier som ger en kunskaps-
uppbyggnad kring länets utmaningar och möjligheter. 
Studierna ska kunna belysa regionala utvecklingsfrågor 
grundligt och samtidigt ge argument till förändringar.
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Det gemensamma målet för samtliga aktiviteter är att Norrbotten 
ska var känt som en dynamisk region och Norrbotten ska präglas 
av en positiv självbild.

FORTS >

ÅSE BLOMBÄCK 

Kunskaps- och erfarenhetsspridning 
om lokal utveckling och integration
Hur kan det offentliga och idéburna samverka för ökad 
integration? 

STATUS:
I februari 2013 genomförde HSSL Norrbotten en 
integrationskonferens tillsammans med länsstyrelsen i 
Norrbotten.  Till konferensen inbjöds andra organisationer 
för att berätta om regionala och lokala goda exempel på 
vad som görs för att förbättra integrationen. En slutsats 
efter konferensen är att människors engagemang i olika 
organisationer bidrar till ökad integration, viljan att 
utveckla arbetet är stort. Länsstyrelsen har utvecklat 
integrationsöverenskommelsearbetet genom att ta initiativ till 
en arbetsgrupp där fler organisationer har inbjudits att delta. 
Lokala föreningar har även deltagit vid nationella träffar med 
bl a  jordbruksverket för att diskutera hur lokalsamhället kan 
bidra till ökad integration kommande strukturfonds period.

I lokalsamhället finns goda exempel på hur man bidrar till 
ökad integration. I Gunnarsbyn, som ligger i Bodens kommun, 
har de exempelvis jobbat förstudien ”Hur kan utrikesfödda 
med beviljat uppehållstillstånd vilja flytta ut på landsbygden”. 
Resultat visade att det finns mycket goda förutsättningar till 
det. Projektägaren till förstudein- Råneälvdalsrådet i Gunnarsby 
ekonomisk förening – har förankrat idén i lokalsamhället, 
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träffat familjer, föreningar, kyrkan, näringslivet, kommunen, 
förskola och skola. De har undersökt bostadssituationen i 
området som visar att det finns möjlighet för målgruppen 
att finna bostad, hyra lägenhet eller en villa. Vidare har de 
tittat på målgruppens behov angående frågor som utbildning, 
arbete och kommunikationer. Där är ett nära samarbete med 
kommunen, arbetsförmedlingen och lokala samhället väldigt 
viktigt. Servicepunkten i Gunnarsbyn tror föreningen blir en 
knutpunkt för målgruppen vad gäller distansstudier, kontakt, 
med myndigheter och boendefrågor. Kommunikationer 
mellan bygd och centralort en annan viktig fråga som belysts i 
förstudien. Tanken är att söka ett verkställande projekt som tar 
fram ett koncept som lockar målgruppen att flytta till bygden.
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Kraftsamling 2011 - 2015 är en satsning som samlar in 
tankar, åsikter och idéer om vad som är viktigt för länets 
utveckling.

Här bestämmer vi oss gemensamt för vilka frågor som 
är viktigast att lösa i en nära framtid eller på lång sikt. 
Resultatet och innehåll bestämsav engagemanget hos de 
enskilda människorna som deltar.

Totalt planeras åtta konferenser:

8 juni 2011
14 februari och 11 september 2012
12 februari och 19 september 2013
11 februari och 9 september 2014 samt 10 februari 2015.

Med reservation för eventuella förändringar.

Alla är välkomna

Alla som vill att Norrbotten ska växa är inbjudna att delta 
i processen Kraftsamling 2011 - 2015. Den har startat på 
landstingets initiativ men innehållet och resultatet bestäms 
av engagemanget hos de enskilda människor som deltar.

Program, anmälan och  
mycket mer finns på
www.kraftsamling.net
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